
Formularz zwrotu 
pobierz ze strony i 

wydrukuj lub uzupełnij 
formularz dołączony do 

paczki. 

W wybranym przez siebie
terminie przekaż przesyłkę
kurierowi. Paczkę możesz

również dostarczyć
do dowolnego salonu

Giacomo Conti. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawswem krajowym         WYRAŻAM ZGODĘ* na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w powyższym formularzu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wymiany/zwrotu produktu lub produktów.

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma Design Man sp. z o.o. spk.k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 54/56, (60-105), która zbiera dane na zasadzie dobrowolności w celu wskazanym powyżej.

Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom należącym do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność po nazwą Giacomo Conti - dalej zwanych łącznie Grupą Giacomo Conti, lista podmiotów dostępna jest na stronie
www.giacomo.pl w zakładce SALONY, wyłącznie w celu wskazanym powyżej. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania oraz wnioskowania o zaprzestanie dalszego ich przetwarzania. 

T W Ó J  Z W R O T  W  5  K R O K A C H

Paczkę przygotuj do 
wysyłki. Zabezpiecz 
zwracany towar, a 

uzupełniony formularz 
dołącz do środka paczki.

Wejdź na stronę
design-man.dhl24.com.pl/zwrot

i samodzielnie zamów
bezpłatnego kuriera, który
odbierze od Ciebie paczkę.

Zwrot środków nastąpi 
w ciągu 14 dni od 

momentu otrzymania 
przez nas zwracanej 

przesyłki.
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